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Neste trabalho buscamos aproximar duas temáticas que vêm sendo estudadas no âmbito de um grupo 

de pesquisa em educação física escolar da Universidade Federal do Ceará (UFC): os processos 

formativos colaborativos e a relação com os saberes dos(as) alunos(as). Especificamente, o nosso 

interesse recaiu em um tema convergente: a colaboração sobre a aprendizagem dos(as) estudantes. O 

objetivo desta pesquisa é desvelar parte das relações com os saberes de estudantes e professores(as) de 

educação física e como isso implica no processo de identidade como docente/pesquisador(a). A teoria 

da relação com o saber (CHARLOT, 2000) tem sido estudada por investigadores(as) de várias áreas do 

conhecimento, incluindo a educação física, com propósitos convergentes de desvelar e caracterizar as 

relações que são estabelecidas com os saberes. Neste trabalho apresentamos parte de um percurso de 

elaboração e de explicitação das nossas próprias relações com os saberes a partir dos encontros 

reflexivos que temos no grupo de pesquisa “saberes em ação” (“SA”). À medida que as pesquisas na 

área da educação física escolar tendem a transformar a dinâmica de olhares para os processos 

educativos e voltam-se ao caminho em que os processos de ensinar e de aprender têm significado ao(à) 

aluno(a), o tema da colaboração sobre a aprendizagem e da relação com os saberes dos(as) alunos(as) 

imbricam-se cada vez mais no curso de licenciatura em educação física da UFC. O grupo de pesquisa 

“SA” tem quatro eixos: formação continuada na educação física escolar; relações étnico-raciais na 

educação física escolar; relação com o saber na educação física escolar; educação física escolar e 

processos formativos colaborativos. O grupo foi constituído neste formato desde 2017, tendo sido 

criado em 2010 por uma docente do curso de licenciatura, que buscou ampliar as possibilidades de 

convergência entre a escola e a universidade. As dinâmicas constituídas pelos eixos variam de acordo 

com os(as) docentes responsáveis, que encaminham propostas de estudos em conjunto com os(as) 

integrantes. Como em cada início de semestre, foi escolhido democraticamente o tema de estudo e de 

pesquisa do eixo de processos formativos colaborativos: a colaboração sobre a aprendizagem dos(as) 

alunos(as), assumindo como principal fonte o trabalho de Venâncio et al. (2016), baseado também na 

teoria da relação com o saber proposta por Charlot (2000), aproximando-se do eixo que tematiza as 

implicações dessa teoria. Como escolha metodológica enfatizamos as narrativas (auto)biográficas. 
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Como resultados, na perspectiva do(a) aluno(a), afloram as percepções dos(as) professores(as) acerca 

das reflexões advindas de questionamentos do que é necessário para ser um(a) bom(a) aluno(a). A 

análise da autonomia, da (auto)disciplina, da reflexividade e da autoria de novos saberes foi destacada 

para o debate sobre as condutas dos(as) melhores alunos(as) na educação física escolar. E, na 

perspectiva dos(as) professores(as) e dos(as) estudantes questionados(as) com a sua própria trajetória 

na relação com o saber, houve indícios de convergência da compreensão de si mesmo(a) como modo 

para se fazer pesquisa, percebendo que há variantes complexas. Concluímos que é importante que 

aqueles(as) que investigam a teoria da relação com o saber busquem caminhos reflexivos e 

(auto)formativos para compreender a complexidade dessa rede de saberes. 
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